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(57) Sammandrag:

En elektro-pneumatiBk ven-fcilstyranordning for omkopp-

llng av undertryok till atmosfarstryck till ett arbeta-

redskap och anvandning exempelvis som pulsator fBr mjblk-

ningsanordninsar 1 undertrycksinjolkningaaniaggningar,

Ventilstyranordningen ar forsedd med en huvudventil och en

hjalpventil, varvid huvudventilen ar utformad som en ventil-

kagla (3) ooh Sr anordnad att uppratta forbindelse oellan

arbetsredskapet och kalian fBr undertryok reap, atmosfaren,

Haalpventilen tjSnar som atyranordning fbr huvudventilen,

som ar fast vid ett membran (2). Hjalpventilen ar darvid

utformad som en styrslid (13) och uppvisar en urtagning

(12), i vilken en fBrbindelsekanal (11) mynnar under regle-

ringens arbets- och vilofaser. Kanalen (11) ar fBrbunden

med en kammare (4), vilken ot&r vid permanent undertryok.

Under arbetsfasen upprattar urtagnlngen (12) i styr-

sliden (13) en fSrbindelse mellan forbindelsekanalen (11)

och en med membrankammaren (9) forbunden kanal (10), Styr-

sliden (13) ar reglerbar medelst en dubbelverkande elmagnet

(15) och den med membrankammaren (9) fBrbundna kanalen (10)

st&r i fBrbindelse med den omgivande atmosfaren under regie-

ringens vilofas.
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Foreliggande uppfinning avser en elpneumatisk ventil-

styranordning. foretradesvis for pulsatorer i mjSLkiingsan-

IMggningar, varvid ventilstyrningen uppvisar en forsta med

ett membran fSrbunden ventil f8r omstyrning frSn atmosfars-

tryck till undertryck, som under drift vid andring av trycket

i en till ena sidan av membranet h6rande merabrankamraare for-

skjutes frln ett andlage till ett annat, och en andra ventil

som hjaipventil, vilken manovreras av en for elektriska im-

pulser reagerande magnet, varjamte h jalpventilens kopp-

lingstryck kan installas i tvS lagen. av vilka det ena mot-

svarar arbetsfasen och det andra vilofasen hos ventilstyr-

anordningen och kopplingsstycket i de bada lagena tStar mot

en till en undertryck staende kammare ledande fSrbindelse-

kanal till den yttre atmosfaren samt i det arbetsfasen not-
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svarande laget med fcjrbinder membrankammaren med forbindelse-

kanaler och i det vilofasen motsvarande laget med den omgi-

vande atmosfaren.

En ventilstyranordning av detta slag ar kand exempelvis

fran DE Offenlegungsschr if t 2 245 069 och ar avsedd for en

pulsator, av det slag som brukar anvandas vid sugmjolknlngs-

anlaggningar . Denna kanda pulsator ar darvid forsedd med en

elektrisk omkopplingskrets for alstring av elektriska impul-

ser med hjalp av en spanningskalla for likstrom, varvid de

elektriska impulserna som mekaniska impulser overfores till

en ventil, som Mr forbunden med en elmagnet. Pulsatorn inne-

haller darvid ventiler som ar orastallbara mellan tva omkopp-

lingslagen 1 beroende av elektriska impulser pa sa satt, att

pulsatorn vid anslutning till en undertryckskalla och till en

mjolkningsanor dning darvid orabesdrjer, att mjolkningsanord-

ningen star i omvaxlande forbindelse med kalian for under-

tryck och med atmosfaren. Som regleranordning kan anvandas

ett styrdon av det slag som anvandes vid s.k. liktaktsmjolk-

ningsforfaranden och i kombination med ett andra styrdon for

det sa kallade alternerande mjolkningsforfarandet

.

Vid kanda elmagnetiska ventilstyranordningar maste

alltid elenergi tillforas elmagneten under arbetsfasen, efter-

som eljest den med elmagneten forbundna ventilen genast skulle

stangas pa grund av undertryck och atmosfarstryck. Elmagneten

maste darefter under arbetsfasen hSlla den vid atmosfars-

tryck staende ventilen i dess oppna lage, for vilket Mndamal

erfordras ett stort effektbehov i forhallande till ventilens

tvarsnittsarea.

Foljaktligen blir de fiesta elektr iska/elmekaniska

anordningar dyra och kraver omfattande styrdon.

Andamalet med uppfinningen ar att forbattra kanda ven-

tilstyranordningar enligt ovanstaende pa sa satt, att effekt-

behovet ar obetydligt hos ventilstyranordningen genom enklare

och billigare utforande.

Detta har astadkommits darigenom att kopplingsstycket

ar utformat som en under atmosfarstryck staende styrslid, som
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uppvisar en urtagning, vilken star i forbindelse med for-

bindelsekanalen i de bada ISgena och i det arbetsfasen mot-

svarande laget upprattar forbindelse median forbindelse-

kanalen och membrankammaren och styrsliden ar styrbar me-

delst en dubbelverkande elmagnet.

Genom den permanenta forbindelsen mellan urtagningen i

styrsliden, under arbets- och vilofasen, och en kalla for

undertryck och det mot styrsliden verkande, yttre atmosfars-

trycket forblir styrsliden i varje arbetsfas i sitt av elmag-

neten installde reglerlage, varvid det for omstallning av

styrsliden endast erfordras mycket korta stromstotar. Efter-

som dessutom den vid undertryck staende f brbindelsekanalens

tvarsnitt, vilken kanal inverkar pa styrsliden, ar mycket

litet, kravs det mycket ringa kraft for att stalla om sliden

och harigenom ringa elenergi. Harigenom blir det mojligt

att driva ventilstyranordningen ocksa med uppladdbara batte-

rier.

Ett utforingsexempel pa uppfinningen visas schematiskt

pa den bifogade ritningen och skall i det foljande narmare

beskrivas, varvid tva ventilstyranordningar ar spegelvant

symmetriskt anordnade, liksom pulsatorer, vilka ar avsedda

att anvandas vid mjolkanlaggningar for det alternerande mjolk-

ningsf orfarandet

.

Pa ritningen har med 1 betecknats ett holje for en

ventilstyranordning, vid vilket ett membran 2 ar anordnat

fast inspant i holjet 1 och ar fast forenat med en ventil-

kolv 3. Denna tatar i den nedre vilofasen en vid standigt

undertryck staende kammare 4 (hoger del av ritningen) gentemot

en kammare 5, soni ar forbunden med en anslutningsstuts 6,

varvid anslutningsstutsen 6 i sin tur ar ansluten till ett

arbetsredskap , t.ex. en icke visad mjolkningsanor dning

.

I sitt ovre lage (vanster del av ritningen) tMtar ventilkolven

3 kammaren 5 gentemot en kammare 7, vilken via en oppning 8

star i standig forbindelse med den omgivande atmosfSren. Ovan-

for membranet 2 Mr anordnad en membrankammare 9, vilken via

en kanal 10 ar forbunden med den omgivande atmosfaren, eller
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kan den sta vid undertryck via en forbindelsekanal 11, som

Mr forbunden med kammaren 4. Forbindelsen mellan kanalerna

10 och 11 astadkommes via en urtagning 12 i en forskjutbart

anordnad styrslid 13, vilken ar anbragt pa ett ankare 14,

som ar installbart medelst en dubbelverkande elmagnet 15.

Denna ar forsedd med elektriska anslutningar 16,17, vllka

ar forbundna med en icke visad elektronisk regleranordning

.

Ventilstyranordningen arbetar pa foljande satt:

I vilofasen ar ventilkolven 3 belagen ovanpa tatnings-

ytan till den vid undertryck staende kammaren 4, vilken star

i standig forbindelse med en icke visad undertr yckskalla

,

till exempel en vakuumpump. Forbindelsen mellan kamrarna 4

och 5 ar avbruten, sa att kamrarna 5 och 7 genom forbindelsen

med oppningen 8 star vid atmosf Mrstryck . Styrsliden 13 be-

finner sig i det i den hogra delen av ritningen visade laget,

sa att kanalen 10 och membrankammaren 9 ovanfor membranet 2

likaledes star vid det yttre atmosfarstrycket . Urtagningen

12 i styrsliden 13 star i forbindelse med den vid undertryck

staende fBrbindelsekanalen 11, sa att den vid det yttre atmos-

farstrycket staende styrsliden 13 tatar den vid undertryck

staende fbrbindelsekanalen 11 gentemot atmosfaren.

Vid tidpunkten t^ alstras en mycket kort elektrisk

impuls av den icke visade, elektroniska regleranordningen

och ledes via ledningarna 17 till elmagneten 15. Ankaret 14,

som Mr forbundet med styrsliden 13, attraheras av elmagnetens

spolar, varvid styrsliden 13 fores till det i den vanstra

delen av ritningen visade laget, och en forbindelse upprattas

mellan f or bindelsekanalen 10 och kanalen 11 via urtagningen

12 i styrsliden. Genom denna forbindelse evakueras membran-

kammaren 9 ovanfor membranet 2 och den med membranet forbund-

na ventilkolven 3 fores till sitt ovre sa kallade arbetslage,

varvid ventilkolven tatar kammaren 5 gentemot kammaren 7.

Harigenom upprattas en forbindelse mellan den vid undertryck

stSende kammaren 4 och kammaren 5, och samtidigt upprattas
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en forbindelse aven mellan det med anslutningsstutsen 6

forbundna arbetsredskapet , till exempel en mjSlkmaskin

,

och den med kammaren 4 forbundna undertryckskallan , t.ex.

en vakuumpump. Utan ytterligare tillforsel av elenergi till

elmagneten 15 forblir styrsliden 13 och ventilkolven 3 under

en valfritt lang tidsperiod i detta lage.

Vid tidpunkten tj alstras ytterligare en kort elektrisk

impuls via den elektroniska regleranor dningen och ledes via

ledningarna 16 till elmagneten 15. Ankaret 14 forskjutes av

elmagneten, varvid den med ankaret forbundna styrsliden 13

atergar till sitt utgangslage, som visas i den hogra delen

av ritningen. Kanalerna 10 och 11 skiljes fran varandra, och

atmosf arsluf t strommar genom kanalen 10 till membrankammaren

9 ovanfor membranet 2. Ventilkolven 3 flyttar sig tillbaka

till sitt nedre lage och sparrar forbindelsen mellan kamrarna

4 och 5 samt dessutom mellan arbetsredskapet och kalian till

undertryck. Arbetsredskapet tillfores atmosfarsluf t genom

oppningen 8 och via kamrarna 7 och 5 samt anslutningsstutsen

6. Aven i detta lage forblir styrsliden 13 i sitt lage under

en valfritt lang tidsperiod utan ytterligare tillforsel av

elenergi

.

Stromf Srsorjningen till magnetspolarna och for den elek-

troniska regleringen kan tack vare den laga str omf orbruk-

ningen ske saval fran elnatet som fran batterier.

Ventilstyranordningen kan anvandas separat eller parallell-

kopplat, sasom visas pa ritningen. Vid mjolkningsanlaggningar

for det alternerande mjolkningsf or farandet brukar foretradesvis

anvandas tva ventilstyranordningar som pulsatorer, varvid

styranordningarna arbetar vaxelvis. Vid den i ritningens

hogra del visade ventilstyranordningen tillfores atmosfors-

luft under en forutbestamd tidspeirod, via anslutningsstutsen

6 till arbetsredskapet, dvs, mjolkningsanlaggningen , medan

ventilstyranordningen i den vanstra delen av ritningen under
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en f orutbestamd tidsperiod tillfor m j olkmaskinen undertryck.

Vid detta mjolkningsf cirlopp arbetar de bada ventilstyran-

ordningarna vaxlingsvis, varvid tidsperioderna for tillforsel

av undertryck eller atmosfarstryck Mr installbara genom

elektronisk reglering.

I stallet for en enda dubbelmagnet kan tva enkelmagne-

ter anvandas, som ar forbundna med styrsliden. Ventilstyr-

anordningen kan givetvis ocksa anvandas vid olika typer av

styrforlopp, vid vilka f oretradesvis undertryck skall kopp-

las om till atmosfarstryck eller tvartom.

Andra utforanden av uppfinningen Mr tankbara inom ramen

for ef terf ol jande krav, varvid exempelvis sliden 13 kan vara

sa formad, att vid motsvarande utformning av kanalerna 11

och 10 styrsliden kan manovreras medelst en vridmagnet.
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PATENT KRAV

1. Elpneumatisk ventilstyranordnig. foretradesvi's for pulsatorer

i mjolkmngsanlaggnTngar, varvid ventilstymingen uppvisar en forsta med

ett membran fBrbunden ventil f5r orastyrning frin atmosfarstryck till

undertryck, som under drift vid 3ndring av trycket i en till ena sidan

av mentranet h5rande membrankammare f5rskjutes fran ett HndlSge till ett

annat, och en andra ventil som hjalpventil. vilken manovreras av en for

elektriska impulser reagerande magnet, varjamte hjalpventil ens kopp-

lingstryck kan installas i tva lagen, av vilka det ena motsvarar arbets-

fasen och det andra vilofasen hos ventil styranordningen och kopplings-

stycket i de bSda lagena tatar mot en till en undertryck stiende kammare

ledande forbindelsekanal till den yttre atmosfaren samt i det arbetsfa-

sen motsvarande ISget med fbrbinder membrankammaren med forbindelsekana-

ler och i det vilofasen motsvarande laget med den omgivande atmosfaren,

kannetecknad darav, att koppl ingsstycket ar utformat

som en under atmosfarstryck stiende styrslid (13), som uppvisar en ur-

tagning (12), vilken star i forbindelse med forbindelsekanal en (11) i de

bada lagena och i det arbetsfasen motsvarande laget upprattar forbindel-

se mellan forbindelsekanal en (11) och membrankammaren (9) och styrsliden

(13) ar styrbar medelst en dubbelverkande el magnet (15).

2. Ventil styranordning enligt kravet 1, kanneteck-
nad d a r a v. att i stSllet f6r en dubbelverkande el magnet (15)

tvl motsatt verkande elmagneter Sr anordnade, vilka Hr forbundna med

styrsliden (13).
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